Implementatie Consultant
OVO-Vision Qwinsoft B.V. ontwikkelt, implementeert en onderhoudt als enige in de wereld een
totaaloplossing die geschikt is voor de eier- en pluimveesector. Wij gebruiken Microsoft Dynamics
BC/NAV als bodemplaat voor onze software. Aangezien het belang van data in deze sector steeds
belangrijker is, zien wij een groeiende vraag naar OVO-Vision.
Heb je passie voor ICT en de eier- en pluimveesector? Kom ons team versterken!
Functie:
Als software implementatie consultant weet jij op een enthousiaste en begrijpelijke manier de
toegevoegde waarde van onze oplossingen op klanten over te brengen. Jij bent als het ware de FAQ
van OVO-Vision.
Jij bent verantwoordelijk voor:
Inrichten van de software. Dit doe je samen met én bij de klant, zodat je meteen uitleg kunt geven
over de werking van OVO-Vision
Gebruikers trainen en opleiden in het gebruik van de OVO-Vision software. Bij ons op kantoor of op
locatie bij de klant
Ook na de training sta je klaar om advies, uitleg of hulp te geven (via online sessies, telefoon en mail)
Om het product nóg beter te maken, lever je een actieve bijdrage aan de overleggen door ervaringen
van klanten te delen met het OVO-Vision team.
Je wordt intern opgeleid en begeleid door collega’s met kennis van het vak.
Wat vragen wij:
HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur met een bedrijfskundige of logistieke achtergrond)
Kennis van de eier- en/of pluimveesector is een pré
Affiniteit met ICT
Communicatief sterk
Proactief, leergierig en ondernemend
In staat om zelfstandig bij klanten te werken, hun wensen te begrijpen en te vertalen naar
functionele software requirements voor het productteam
Analytisch denkvermogen en een procesdenker
Goede kennis van de Engelse taal; Duits en Spaans is een pré
Bereid om internationaal te reizen
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